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RESUMO

A indústria de rochas ornamentais tem aumentado sua potencialidade de produção para atender o setor de construção civil que requer cada vez mais produtos pétreos. A

produção desses produtos geram resíduos danosos do ponto de vista ambiental, já que o descarte incorreto desse material gera contaminação de cursos de água. Grandes

quantidades de rejeito em forma de lama são gerados no processo de serragem dos blocos rochosos em teares multilâminas e polimento das placas. A serragem é responsável

pelo o maior volume desses rejeitos, estimados em 30 a 35% da massa do bloco. A lama gerada nesses processos é composta de água, granalha de aço, cal hidratada e o pó da

rocha serrada, conferindo a esta características abrasivas. Quando secas, tais lamas se reduzem a pó sendo de fácil inalação, ocasionando danos à saúde humana e prejuízos

para o meio ambiente, já que na maioria dos casos são descartadas de maneira incorreta. O projeto visa testar a viabilidade do uso dos rejeitos da indústria de rochas

ornamentais como insumos na produção de cerâmica vermelha. Caracterizações quali-quantitativas ,química e mineralógica, estão sendo realizadas tais como: difração de raio-x

e fluorescência de raio-x, além dos limites de Atterberg e análise granulométrica já executados na argila e resíduos. Os limites resultaram em um índice de plasticidade de 36,42%

para a argila e as análises granulométricas mostram que 80,73% do resíduo tem faixa granulométrica abaixo 0,044mm sendo promissor na fabricação da cerâmica. De pose das

analises posteriormente citadas serão produzidos corpos de prova que passarão por ensaios cerâmicos visando verificar o desempenho tecnológico das propriedades físicas da

cerâmica produzida. Tais ensaios determinam a capacidade do material a ser moldado, os limites de retração linear, o grau de absorção de água e porosidade, cor e resistência

mecânica após secagem e queima. Comprovando assim sua conformidade ou não diante das normas da ABNT para cerâmicas vermelhas.
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